
 

 

 
 

Quais áreas e locais recreativos estão 
abertos? 

Informações atualizadas em 6 de abril de 2020 
 

ÁREA 
RECREATIVA 

ABERTA FECHADA 

Áreas e instalações 
recreativas da Cidade de 
Cambridge 
 

• Ciclovias 

• Parques municipais (exceto 
playgrounds) 

• Praças comunitárias 

• Fresh Pond Reservation 
 

• Quadras de basquete 

• Sanitários de todos os parques e 
instalações ao ar livre municipais. 

• Parque para cães do Danehy Park 

• Campo de golfe da Fresh Pond 

• Playgrounds/parques infantis 

• Quadras de tênis 

Massachusetts  
Parques estaduais 

• Os parque estaduais e respectivos 
estacionamentos permanecem 
abertos, por ora. Sem cobrança de 
taxa de estacionamento.  

• Determinados parques estaduais 
sazonais passam a abrir mais cedo.  

Observação: 

• As autoridades estaduais solicitam 
que os moradores mantenham-se 
em suas cidades e apenas visitem os 
parques próximos de suas 
residências. 

• Todas as outras instalações dos 
parques estaduais (exceto 
estacionamentos) permanecem 
fechadas. 

• O estado está limitando a 
quantidade de vagas de 
estacionamento disponíveis em 
parques de alta circulação de 
pessoas. 

• Se um parque estiver lotado, 
recomenda-se que os visitantes 
dirijam-se a outro local ou retornem 
em outro horário ou dia. 

Todas as outras instalações dos parques 
estaduais – exceto estacionamentos – 
permanecem fechadas, entre elas:   

• Campos e quadras para práticas 
esportivas 

• Acampamentos 

• Áreas para exercícios 

• Playgrounds  

• Sanitários 

• Centros de visitantes 
 

Mais informações: 
https://www.mass.gov/info-
details/massachusetts-state-parks-covid-19-
update 
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Massachusetts  
Praias estaduais 

• As praias estaduais permanecem 
abertas para caminhadas, corridas, 
ciclismo e pesca individual. 

• Os estacionamentos e outras 
instalações permanecem fechados. 

Observação: 

• As autoridades de saúde estaduais 
recomendam que os moradores 
visitem apenas as praias e lagos 
próximos de suas residências. 

• Os estacionamentos e sanitários das 
praias estaduais permanecem fechados.  

• As vias costeiras de acesso às praias 
estaduais permanecem fechadas tanto 
para estacionamento quanto para 
desembarque de passageiros.  

Mais informações: 
https://www.mass.gov/doc/dcr-coastal-
beach-reservation-list/download 

 
 

 
Mais informações 
 
• Para informações locais atualizadas, acesse o site da COVID-19 da cidade: 

https://www.cambridgema.gov/covid19  

• Para informações atualizadas sobre os parques e praias estaduais de 
Massachusetts, acesse: https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-state-parks-
covid-19-update 
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